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Innledning: 
 
Ved brev av 5. desember 2017 har advokat A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen 
gjelder dommeratferd. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 16. januar 2018 har 
avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra meddommerne C og D, samt 
politiadvokat E. Sorenskriver F ved X tingrett er orientert om klagen og har den 21. januar 2018 
avgitt uttalelse.  
 
Saksfremstilling: 
 
Saken gjelder en straffesak for overtredelser av vegtrafikkloven, og klager var tiltaltes forsvarer. 
Rettsmøte ble først holdt 5. september 2017, men ble besluttet utsatt. Nytt rettsmøte ble holdt 
28. september 2017 og dom ble avsagt 2. oktober 2017.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det har gjennom mange år vært snakket mellom byens advokater om at dommeren gjennom sin 
atferd gjør arbeidsdager i retten lite trivelig. Dommeren fremstår lite vennlig overfor tiltalte og 
aktører, og har derfor i forsvarerkretser gått under det ironisk mente kallenavnet «lille Hiawatha» 
(lille solstråle). Dommeren synes å ha vanskelig for å forstå faktum selv partene er enige om, og 
kan oppfattes kverulerende i sin utspørring eller kommentarer. For å balansere bildet nevnes at 
dommeren vanligvis fremstår som en dyktig jurist og en god megler.  
 
Han har kviet seg for å klage på dommerens atferd, men den siste opplevelsen var den klareste og 
derfor utslagsgivende for at klagen inngis. Han opplevde dommerens atferd som et utilslørt 
angrep på hans integritet.  
 
Under tiltaltes forklaring stilte dommeren gjentatte spørsmål om tiltalte hadde kommet på sin 
forklaring etter kontakten med forsvarer. Tiltalte svarte like mange ganger benektende på dette. 
Hele situasjonen ble oppfattet som et tydelig signal fra dommeren om at dommeren mente at 
han hadde fabrikkert forklaringen til tiltalte. Han opplevde situasjonen som svært ubehagelig, og 
dommerens insinuasjon kom siden til uttrykk i dommen som et grunnlag for den ene 
meddommerens votum. 
 
Under tiltaltes forklaring avbrøt dommeren for øvrig forklaringen for å irettesette ham. 
Dommeren mente at han nikket til tiltaltes forklaring, som en bekreftelse på at tiltalte svarte 
riktig. Han hadde imidlertid sett ned på saksdokumentene og så gjentatte ganger opp på tiltalte 
som forklarte seg. Om dette ble oppfattet som nikk, var ikke det en bevisst handling fra hans side. 
Han kunne levd med en slik irettesettelse, men aggressiviteten i fremførelsen føyde seg inn i 
rekken av dårlige opplevelser med den aktuelle dommer. Sammenholdt med dommerens 
insinuasjon om at han hadde diktet tiltaltes forklaring, blir den aggressive irettesettelsen 
uakseptabel.  
 
Under prosedyren påpekte han svikt ved bevisbildet i saken. Dommeren ble irritert og hevdet at 
det var hans oppgave å påse at det ikke ble svikt i bevisbildet. Han svarte at det er 
påtalemyndigheten som har bevisbyrden, og fikk da bryskt svar fra dommeren at «hvis 
forsvareren anførte dette kunne vi alle bare gå hjem for dagen». Deretter gikk dommeren og 
meddommerne på bakrommet for å diskutere, og smalt døren etter seg. Da de kom tilbake smalt 
dommeren også døren igjen, og gikk bryskt til plassen sin. Saken ble så utsatt.  
 
Under det neste møtet syntes ikke dommeren å ha fått noe blidere tilnærming til ham. Under 
tiltaltes tilleggsforklaring var han påpasselig med å se ned for ikke å vekke dommerens irritasjon 
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igjen, men dommeren fant grunn til å avbryte tiltaltes forklaring med spørsmål til forsvareren om 
hva han hadde i hendene. Dommeren skal ha trodd at han fiklet med en mobiltelefon.  
 
Dommeren har et overordnet ansvar for å bidra til god atmosfære og gode arbeidsforhold. 
Innklagede dommer har en stil og opptreden som er ubehagelig for rettens aktører. Han mener 
dommeren gikk langt over streken ved gjentatt press mot tiltalte for, slik det ble oppfattet, å 
kunne fastslå et etisk brudd fra hans side. Sammenholdt med øvrige opplevelser finner han grunn 
til å gå til det ubehagelige skritt å klage på dommerens atferd.  
 
Han mener dommeren har brutt de etiske prinsipper for dommere punkt 3 og 6.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Det er trist at klager, som han kjenner som en ryddig advokat, velger å omtale han som «lille 
Hiawatha». Det burde være unødvendig å nedlate seg til slike ydmykende omtaler i stedet for kun 
å fokusere på de konkrete handlingene i den aktuelle sak. Han kan ikke imøtegå de generelle 
karakteristikkene av hans væremåte, da de nærmest er umulige å forholde seg til.  
 
Etter hans skjønn blander klager sammen to ting: Det ene at klager ikke liker ham som dommer. 
Det kan klager beklage seg over. Det andre er om han har overtrådt de etiske prinsipper for god 
dommerskikk. Det kan gjøres gjenstand for en klage.  
 
Med unntak av det som gjaldt bemerkningen om mobiltelefonen, refererer samtlige øvrige 
forhold seg til rettsmøtet 5. september 2017. Fristen utløp 4. desember 2017, og klagen er datert 
5. desember 2017. Selv om overskridelsen er ubetydelig er den overskredet. Det er viktig at 
forhold blir påpekt så snart som mulig, og særlig gjelder dette når det dreier seg om hva som ble 
sagt og gjort under en hovedforhandling. Det er ikke mulig å huske slikt i detalj lang tid etter. 
 
Andre forhold klager påberoper seg er ikke knyttet til forhold som lar seg tidfeste. De er heller 
ikke knyttet til noen konkret sak, og må i mangel av dette også anses for sent fremsatt eller av en 
slik karakter at de ikke bør behandles.  
 
Deler av klagen knytter seg til tiltaltes forklaring og troverdighet. Dersom klager mener at retten 
feilaktig har lagt til grunn noe annet enn det tiltalte forklarte, er dette et spørsmål som kan ankes 
over. Spørsmålet gjaldt tiltaltes troverdighet, ikke klagers integritet. Dersom klager har følt at 
utspørringen av tiltalte kunne ha konsekvenser for klagers integritet er dette noe retten vanskelig 
kan ta hensyn til, langt mindre være gjenstand for en klage.  
 
Deler av klagen gjelder forhold som berører en meddommer, og omfattes derfor ikke av 
klageordningen.  
 
Under tiltaltes forklaring fremkom det at det var først etter konsultasjon hos sin forsvarer at 
forklaringen ble endret. Det er ikke riktig slik klager hevder at tiltalte benektet å ha kommet med 
ny forklaring etter å ha vært hos klager. Hvorvidt tiltalte endret forklaring som følge av 
konsultasjonen med klager sier dommen intet om, og dette ble det heller ikke nevnt noe om fra 
hans side under hovedforhandlingen. Det dreide seg om å få tidfestet når tiltalte skiftet forklaring. 
At klager opplevde dette som et angrep på sin integritet har han ingen kommentar til. Objektivt 
sett var utspørringen relevant og ikke i strid med god dommeratferd.  
 
Det kan godt være at han kommenterte klagers nikking under tiltaltes forklaring. Dette er noe 
enkelte advokater gjør, og etter hans skjønn er det en uvane og noe som kan påvirke den som 
forklarer seg. Dette er noe han forsøker å påpeke når det er på sin plass. Det kan ha vært et slikt 
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tilfelle og det kan ikke være i strid med god dommeratferd, tvert imot er det en dommers ansvar å 
se til at påvirkning ikke skjer.  
 
Under prosedyren lanserte klager en teori som ikke hadde vært tatt opp tidligere. Så vidt han 
husker spurte han klager hvorfor dette kom opp på et slikt tidspunkt, og han mener å huske at 
han spurte om det ikke ville ha vært i tiltaltes interesse å få avklart dette før hovedforhandlingen. 
Klager svarte at dette var påtalemyndighetens oppgave, og han mener at han repliserte at han i 
prinsippet var enig, men at det også er forsvarerens oppgave å sørge for at bevis i klienters favør 
blir innhentet og undersøkt før hovedforhandlingen. Han kan ikke huske at han til spørsmålet om 
bevisbyrden skal ha svart at de bare kunne gå hjem. Dette kan ha vært en misforståelse om at de 
da måtte avslutte saken i påvente av innhenting av ytterligere bevis. Han mener han ikke har 
handlet i strid med god dommerskikk, men tvert imot har tatt en viktig beslutning som viser at 
retten har handlet ansvarsfullt, selvstendig og korrekt.  
 
I forhold til smelling med dører og å gå bryskt til plassen, må dette være klagers egne subjektive 
opplevelser. Døren til den rettsal som ble benyttet er ikke mulig å smelle igjen, men går igjen av 
seg selv med en innebygget treghet før den lukker seg selv raskt med et lite smell til slutt. Han har 
ingen oppfatning av hva som menes med at han gikk bryskt mot sin plass, men situasjonen var 
antagelig ikke egnet til å fremkalle noe smil. 
 
Det er riktig at han spurte hva klager fiklet med i hendene sine. Han har opplevd en økende 
tendens blant rettens aktører at de jevnlig sjekker sine mobiltelefoner under rettens møter, noe 
han syns er forstyrrende. Klager satt og så ned i lang tid uten at fokus i det hele tatt var rettet mot 
det som skjedde i salen. Han observerte dette og så at han fiklet med noe. Han må innrømme at 
han mistenkte at klager var opptatt med en mobiltelefon, og spurte nøytralt hva klager drev med. 
Klager viste da frem en kulepenn, og han sa da beklager. Han mener det var på sin plass å spørre, 
og det kan vanskelig tenkes å være i strid med god dommerskikk. Han kan imidlertid forstå at 
klager kan ha følt dette som negativt, men han ville ha gjort det samme mot enhver aktør da 
dette er en uskikk som er tiltagende.  
 
Det eneste han kan replisere til klagers generelle karakteristikker er at en del advokater 
vidløftiggjør saker og er lite poengterte i sin utspørring av vitner og parter. Det er dommerens 
oppgave å klargjøre standpunkter og argumentasjon. Det som fra en advokats side kan fremstå 
som manglende forståelse eller kverulering, kan faktisk være helt relevante spørsmål og 
avklaringer. Han får mange positive tilbakemeldinger om at hans prosessledelse er aktiv, men 
noen liker det kanskje ikke. En slik prosessledelse er noe han legger stor vekt på i sin 
dommergjerning, og han engasjerer seg aktivt i sakene.  
 
Han kjenner seg ikke igjen i klagers anførsel om at han gjør arbeidsdager i retten lite trivelige. Det 
er forøvrig ikke rettens oppgave å tilrettelegge for «trivelige» rettsdager. Rettens saker er preget 
av alvor og en dommer må opptre deretter. Dersom klager mener at han generelt er lite vennlig i 
retten, kan han ikke forstå hvorfor han har så god statistikk på rettsmeklinger.  
 
Til slutt vil han si at alle kan ha en dårlig dag i retten, også dommere. Han kan ikke si at han aldri 
har gått noe lengre enn det han burde i sin opptreden, men han føler at klagen skyter langt over 
mål.  
 
Domstolleder – sorenskriver F – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun har vært domstolleder siden 1. mai 2013, og har ikke mottatt klager fra advokater på 
dommeren.  
 
Meddommer – C – har i hovedsak uttalt følgende: 
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Han har ikke den samme virkelighetsoppfatning som klageren, men er enig i at det til tider var en 
stram tone. Den var likevel ikke strammere enn hva man må kunne regne med når det er grunn til 
det. Han oppfattet ikke noe smelling i dører.  
 
At dommeren har et overordnet ansvar til god atmosfære og gode arbeidsforhold er han enig i, 
men han synes det var slik. At dommeren hadde en stil og en opptreden som er ubehagelig er han 
ikke enig i, heller tvert imot.  
 
Med bakgrunn i sakens noe spesielle karakter og utvikling, kan han ikke si seg enig med klageren.  
 
Meddommer – D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Hun kan bekrefte at det klager redegjør for av faktiske forhold de to dagene medfører riktighet. 
Hun føler seg ydmyk i sin rolle som meddommer med begrenset erfaring fra rettssaker, men deler 
synet på at det ikke var noen god atmosfære i rettsmøtene. Hun vil anføre at klager hadde en 
svært rolig og avbalansert væremåte i retten.  
 
Aktor – politiadvokat E – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Det er riktig at dommeren spurte tiltalte flere ganger om tidspunktet for når forklaringen ble 
endret. Tiltalte forklarte at det var i avhøret etter å ha snakket med sin forsvarer. Hun satt igjen 
med en følelse av at dommeren mente at forsvarer kunne ha hatt noe med den endrede 
forklaringen å gjøre. Dette ble aldri uttalt, men var kun en følelse hun satt med. Hun har aldri lest 
dommen på den måten at den ene meddommerens votum var et uttrykk for dommerens 
insinuasjon, og anken ble nektet fremmet med samme begrunnelse som meddommerens. 
 
Under tiltaltes forklaring så det ut som at forsvarer nikket. Dette reagerte dommeren på, og ba 
klager slutte med det. 
 
Da klager gjennomførte sin prosedyre kom det nye anførsler fra forsvarer som ikke tidligere har 
vært opp i retten. Slik hun oppfattet det, reagerte dommeren på at klager ikke hadde tatt opp 
dette på et tidligere tidspunkt av saken. Dommeren sa noe lignende som det som fremgår i 
klagen. Hun oppfattet dommeren som irritert, men kan ikke erindre at dommeren smalt med 
døren eller var spesielt brysk.  
 
Hun oppfattet ikke at dommerens spørsmål om hva klager hadde i hendene var sagt på en spesielt 
brysk måte.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert om 
retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men ingen av dem har bedt om å få avgi forklaring, jf. 
domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Rettsmøtene klagen knytter seg til ble avholdt den 5. 
september og 28. september 2017. Klagefristen for den delen av klagen som gjelder rettsmøtet 
den 5. september 2017 løp således ut den 5. desember 2017, jf. domstolloven § 148 annet ledd. 
Klagen er datert den 5. desember 2017 og ble mottatt hos Tilsynsutvalget den 7. desember 2017.  
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I og med at klagen kom inn til Tilsynsutvalget 7. desember 2017 anser utvalget det som sannsynlig 
at klagen er postlagt innen fristen 5. desember 2017. Utvalget kan uansett ta en klage til 
behandling selv om tre-månedersfristen er utløpt, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. 
 
Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplinærtiltak dersom en dommer forsettlig 
eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god 
dommerskikk, jf. domstolloven § 236 første ledd. 
 
Klager har anført at dommeren under rettsmøtene opptrådte i strid med god dommerskikk, 
herunder i strid med Etiske prinsipper for dommeratferd punkt 3 og 6. Det er vist til at dommeren 
under utspørringen av tiltalte ga et tydelig signal om at han mente at klager hadde fabrikkert 
tiltaltes forklaring. Videre er det vist til at dommeren irettesatte klager på en aggressiv måte fordi 
han oppfattet at klager nikket til tiltalte, at dommeren var irritert, brysk og smalt med døren i 
forbindelse med at klager under sin prosedyre påpekte svikt ved bevisbildet, og at dommeren 
avbrøt tiltaltes forklaring for å spørre klager om hva han hadde i hendene.  
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. Utvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 44 
(2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt:  
 

«God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. God dommerskikk 
er knyttet til en rekke forhold. For det første vil dommerens opptreden i retten være gjenstand for 
vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor parter, vitner og 
andre aktører være av betydning.»  

 
Utvalget viser videre til Etiske prinsipper for dommeratferd pkt. 6, Korrekt opptreden, som lyder 
slik: 
 

«En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har 
med å gjøre i embetsutøvelsen. 

 
Dommeren skal påse at meddommere deltar som fullverdige medlemmer av retten. 

 
Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter for påtalemyndigheten 
har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres med sin klient.» 

 
 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til domstolene og dommerne, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 174.  
 
Tilsynsutvalget har i sin praksis lagt til grunn at det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form 
av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget 
skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Under enhver omstendighet må det foreligge 
klanderverdig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. 
 
Tilsynsutvalget behandler først anførselen om at dommeren skal ha gitt et tydelig signal om at 
han mente at klager hadde fabrikkert tiltaltes forklaring. Klager har ikke hevdet at dommeren gav 
eksplisitt uttrykk for et slikt syn, men bygger anførselen på at dommeren gjentatte ganger stilte 
tiltalte spørsmål om han hadde «kommet på sin forklaring etter kontakten med forsvarer». Aktor 
har i sin uttalelse bekreftet at dommeren flere ganger spurte tiltalte om «tidspunktet for når han 
endret forklaring». Videre har aktor opplyst at tiltalte svarte at endringen skjedde i avhøret etter å 
ha snakket med sin forsvarer. Dommeren har forklart at han stilte spørsmål omkring dette for å få 
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tidfestet når tiltalte endret forklaring, eventuelt omstendighetene rundt og årsaken til dette. 
Dommeren har ikke kommentert anførselen om at spørsmålet ble stilt gjentatte ganger.  
 
Tilsynsutvalget er enig med dommeren i at det vil være relevant for opplysningen av straffesaken 
å få avklart når tiltalte endret sin forklaring og hva som var årsaken til dette. Dette ligger i alle 
tilfelle utenfor det utvalget kan vurdere. Spørsmålet for Tilsynsutvalget er om dommeren foretok 
utspørringen på en slik måte at han indirekte gav uttrykk for at han mente at klager hadde bidratt 
til å fabrikkere den endrende forklaringen. Ved denne vurderingen er det naturlig å ta 
utgangspunkt i at både klager og aktor oppfattet utspørringen på denne måten. Videre må det, ut 
i fra uttalelsene til klager og aktor, legges til grunn at det ble stilt gjentatte spørsmål omkring 
forholdet til tiltalte. Dette kan sies å underbygge den oppfatningen klager og aktor har gitt uttrykk 
for.  
 
Dette er et vanskelig bevisspørsmål for utvalget, da det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger 
om hvordan disse spørsmålene konkret ble stilt og besvart. Det er imidlertid grunnlag for å 
konstatere at dommeren stilte spørsmålene på en slik måte at både forsvareren og aktor satt 
igjen med det samme inntrykket; at dommeren mente at forsvareren hadde påvirket tiltaltes 
endrede forklaring.  
 
Klager har videre anført at dommeren var brysk og irritert i rettsmøtet den 5. september 2017. 
Klagers anførsler om at han ble aggressivt irettesatt for å ha nikket til tiltalte under hans forklaring 
og at dommeren gav uttrykk for irritasjon under klagers prosedyre støttes til en viss grad av de 
øvrige opplysningene i saken. Aktor har i sin uttalelse opplyst at hun oppfattet dommeren som 
irritert under klagers prosedyre. Videre har den ene meddommeren uttalt at hun kan bekrefte 
klagers redegjørelse om de faktiske forholdene. Hun opplyste videre at det  ikke var noen god 
atmosfære under rettsmøtet. Dette er ikke utdypet nærmere utover at det opplyses at klager 
hadde en svært rolig og avbalansert væremåte. Anførselen om at dommer smalt igjen døren 
støttes ikke av de øvrige opplysningene og kan ikke legges til grunn som sannsynliggjort.   
 
Tilsynsutvalget legger etter dette til grunn som sannsynliggjort at dommeren under rettsmøtet 
den 5. september 2017  gav synlig uttrykk for irritasjon overfor forsvareren, og at dommerens 
opptreden førte til at atmosfæren i rettsmøtet ikke var god. Utvalget legger videre til grunn at 
dommeren stilte spørsmål til tiltalte som kunne gi inntrykk av at forsvareren hadde påvirket 
tiltaltes forklaring.   
 
Etter en samlet vurdering finner utvalget at dommerens atferd og møteledelse under rettsmøtet 
5. september 2017 var uheldig. Slik saken er opplyst for Tilsynsutvalget er det imidlertid ikke 
sannsynliggjort at dommeren ved sin atferd og møteledelse har overtrådt terskelen for god 
dommerskikk. 
 
Tilsynsutvalget finner likevel grunn til å komme med en kritisk merknad til dommerens opptreden, 
jf. domstolloven § 236 tredje ledd. Utvalget vil bemerke at en dommer bør bestrebe seg på å 
opptre saklig og korrekt overfor aktørene i retten og ikke la irritasjon og utålmodighet gå ut over 
dem. Det er bl.a. viktig at dommeren viser respekt for den rollen og de oppgavene en forsvarer 
har i en straffesak.  
 
Anførselen knyttet til at dommeren avbrøt tiltaltes forklaring for å spørre klager om hva han 
hadde i hendene under rettsmøtet den 28. september 2017 gir ikke grunnlag for bemerkninger fra 
Tilsynsutvalget i forhold til god dommerskikk.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B. 
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Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
 
 


